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Załącznik nr 1 

        

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest doręczanie przez Wykonawcę przesyłek wychodzących, 

od poniedziałku do piątku,  do adresatów z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Zakres zamówienia 

obejmuje również zwrot do Zamawiającego przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, po 

wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, ubiegający się o realizację części I zamówienia, 

dysponował przynajmniej jedną placówką pocztową zlokalizowaną na terenie miasta 

Dzierżoniowa, w celu zapewnienia adresatom korespondencji (mieszkańcom powiatu) łatwego 

odbioru kierowanych do nich przesyłek, które nie zostały odebrane w ramach tzw. pierwszej próby 

doręczenia – w rozumieniu art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.) – i wymagają awizowania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania placówki pocztowej spełniającej następujące 

wymagania: 

1) musi być placówką w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe, 

2) budynek, w którym placówka pocztowa będzie prowadzona, musi być oznaczony nazwą 

Wykonawcy; jeżeli placówka znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność 

gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług 

pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy; 

3) musi znajdować się nie dalej niż 1 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 

jest oświadczyć, w formularzu ofertowym, gdzie - na terenie miasta Dzierżoniowa - będzie 

prowadzona placówka pocztowa w celu realizacji niniejszego zamówienia; 

4) musi umożliwiać odbiór przesyłek, w każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach 

od 9:00 do 19:00; 

5) musi umożliwiać obsługę pracowników Zamawiającego poza kolejnością; 

6) musi zapewniać prawidłowe zabezpieczenie przesyłek przed dostępem osób trzecich, 

gwarantujące zachowanie tajemnicy pocztowej oraz ochronę danych osobowych. 

4. Przesyłki, o których mowa w ust. 1, w przypadku posiadania przez Wykonawcę placówki 

pocztowej zlokalizowanej w odległości do 200 m od siedziby Zamawiającego, będą dostarczane 

przez Zamawiającego do tej placówki. W przypadku, gdy placówka pocztowa Wykonawcy będzie 

zlokalizowana w odległości większej niż 200 m od siedziby Zamawiającego, Wykonawca będzie 

zobowiązany do codziennego, odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w godzinach od 09:00 

do 12:00. Zakłada się, że koszt codziennego odbioru przesyłek Wykonawca w takiej sytuacji 

wliczy w ceny świadczenia usług za wysyłanie korespondencji. 

5. Wykonawca odpowiada za transport powierzonych przesyłek. 

6. Zamawiający będzie korzystać wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek pocztowych 

(w różnych formatach). 

7. Wykonawca potwierdza odbiór przesyłek od Zamawiającego poprzez złożenie podpisu w książce 

przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz w zestawieniach ilościowych przesyłek. 

8. Po doręczeniu przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu formularz zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki z wpisaną datą jej 

otrzymania przez adresata oraz podpisem. Jeżeli do doręczenia przesyłki nie doszło, pomimo 

dwukrotnego awizowania, Wykonawca zwraca przesyłkę do Zamawiającego, podając przyczynę 

niedoręczenia. 



  2 

9. Wykonawca będzie zobowiązany doręczać przesyłki pocztowe do każdego miejsca na terenie 

powiatu dzierżoniowskiego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji 

i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych 

przez operatora wyznaczonego. 

10. Formularz zwrotnego potwierdzenia odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu niezwłocznie po doręczeniu przesyłki, zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania 

usług powszechnych przez operatora wyznaczonego. 

11. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane na podstawie 

rzeczywistych ilości przesyłek i zwrotów przesyłek niedoręczonych, według cen jednostkowych 

określonych w zestawieniu ilościowo-cenowym. 

12. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca powinien 

wystawić fakturę w ciągu 7 dni po upływie okresu rozliczeniowego. Za wyjątkiem miesiąca 

grudnia, w którym faktura powinna być wystawiona do 20 dnia. Za okres od 21 do 31 grudnia 

Wykonawca wystawi fakturę w styczniu. 

13. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki, bądź niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie 

oraz pokryje inne roszczenia, zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo pocztowe. 


